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IDŰ ÉS IDŐTLENSÉG

PILINSZKY JÁNOS KÖLTÉSZETÉBEN

Kevés költőnek sikerült ily kevés szóba sűrítenie egy életmű teljessé
gét, mindazt, amit kora és belső kényszerének parancsa kimondani rábízott.
Egy-két vékony kötetében Pilinszky János megdöbbentő teljességgel érzé
keltet egy, a modern világban alapvető, tragédiába és abszurditásba hajló
életérzést. mely konzekvenciájában költői elhallgatásához is vezet. Mintha
a világvégi csönd előtt még egyszer megszólalna az ember, hangjában vég
telen szenvedés, megismerés és lemondás szomorúságával,

Nem a költészet haláláról kívánok itt szólní, még csak nem is Pilinszky
költői fejlődésének lezártságáról. Egyiket sem hiszem. Csak arról a szükség
szerű elhallgatásról. mely Pilinszky eddigi költészetének benső következmé
nye; melynek látható jele valóságos elhallgatása éppen úgy lehet, mint
életművében egy másféle költészet megszületése.

Az eddiginek csúcsát a Harmadnapon kötet képezi. Ami előtte volt, 19é
retességében, sőt kiválóságában is eltörpül e versek lenyűgöző evidenciája
rnellett, Ami utána: összefogottabb. még szűkszavúbb - de levegősebb, hí
gabb is: itt már a szó beszél; amott még az ős-szó, a torokszorító "kell", a
kimondás kényszere. Miért egyedül a legzártabb, míért csakis a maximáli
san fegyelmezett forma képes ezt a kényszert elhordozni - és ez az egyér
telmű, merevnek látszó forma milyen robbanó erőket tart fogságban: - e
kettős, lényegében egyazon kérdésre próbálunk válaszolni.

A tökéletes elmagányosodásnak. e tragikusan abszurd életérzésnek, mely
korunk filozófi áj ának, irodalmának, szépművészetének alaptémái közé tar
tozik, egyik - hazánkban bizonyosan - legjelentősebb költője Pilinszky
János. Az érzés abszurditása, az ember elidegenedése, nem másoktól, hanem
saját emberi lényegétől, a másoktól való izoláltságban. Emberi lényegünk
az, ami közös, kommunikatív, A némaság, a vágytalanság nem tartozik ter
mészetes létformáink közé. A magány, amelyet Pilinszky átélt, legmélyebb
motivációjában vágytalan, kapcsolat nélküli, reménytelen. Nem kizárólago
san az: éppen e bonyolultság táplálja költészete magasfeszültségét. Az érzés
telen, kíhűlt magánya hiányzó hiányának villamosságával telítődik; a ma
gárahagyatottság egy különös reláció fényébe borul. Kétféle magány van:
az érzelmi és az érzelmeknél mélyebb, egzisztenciális - az utóbbi az egye
düllét magánya, az első a hiányé. Az, aki hiányzik, az igen és a nem feszült
sége, nemlétezésében a létezés lehetőségének bizonyítéka. Pilinszky számára
ez a kétféle magány egy harmadikkal fonódik teljessé: a hiányzó gyötrel
mes hiányával, a reláció lehetőségének elbizonytalanodásával és szerivedé
lyes vágyával. Az amúgy kihűlt magányosságot ez a szenvedés hevíti fehér
izzásig, szöví át földi és transzcendens, pszichikai és metafizikai kettősségével.

Pilinszky költészetének tanusága szerint létezésünk és egy másik, más
evidenciában létező világ találkozás nélkül csúszik el egymás mellett. Van
nak tehát a létnek sohasem kommunikáló szférái, melyeket vágy és szeretet
nem, talán csak a kegyelem képes összekötni. Már egyik legjellemzőbb korai
verse, a "Stigma" is erről beszél:

Kiért elhagytad mindened
száműzetésbe mentél
mert sorsodat ki fejtse meg,
ki az, ha ő se testvér?



"ts vársz mint fáradt katonák,
hisz nincs már senkid itten.
Ö visszanéz az esten át,
csak néz és. meg sem ismer.

Ugyanez a kettősség a vezérmotívuma a Harmadnapon kötet "Senki-
földjén" címmel összefogott verseinek:

hogy méltó lehess a halálhoz,
ki öledben fészket rakott.
Időtlen gyásszá csupaszodtál.
S ő harmadnap föltámadott.

(Piéta)

íme a azétszaggatott világ, a modern embernek talán legkínzóbb élmé
nye: a folyamatosság megszakadása. A két valóság: a transzcendens örök
lét. amely az idő megszakíthatatlan folytonossága, és létünk alapélménye, li
semmi, az idő megszűnése végzetesen különválík. Egyik oldalon, a hitben
a megváltás bizonyossága, a másikon, a pszichés megélés síkján éi reményte
len megváltatlanság, az iszonyú kérdés:

ha öröklétre születünk,
mért halunk meg hiába?

(In memoriam N. N.)

Vagy így:

Mit kezdjen, akit elítélt,
de fölmentett később az ég,

Kit mindenétől üresen
talált a szörnyű kegyelem,
megsemrnisülten, mielőtt

a semmi habjaiba dőltl

(Késő kegyelem)

Legmélyebbről. "a tanúk nélkül dolgozó pokol" fenekéről kiált a költő:

nem a haláltól fél, hanem az értelmetlen haláltól, a transzcendens magány-
tól és reménytelenségtől : .

Pusztíts hát szörnyű szerelem.
Ölj meg. Ne hagyj magamra.

(Parafrázis)

Ez a kétségbeesett vágy istenkeresésének (a magyar költészet legszebb
istentkereső verseinek) alapmotívuma :

Légy reszketésem öröme,
. mint lombjai a fának:

adj nevet, gyönyörű nevet,
párnát a pusztulásnak.

(Panasz)

A szorongás, szembefordulva az ismeretlen végtelenségével és bizonyta
lanságával, biztosabb fogódzót keres a véges határai között. A világ reali
tása - elsősorban mint asszociatív, képalkotó lehetőség, teljesértékűvé (so
hasem utalássá) válik. Ebből fakad Pilinszky költészetének egyéftelműsége,

melyet két alapvető formai jegyben vizsgálhatunk:
1., asszociatív, képalkotó készségében, tehát lényegében a vers vertikális

mélységében,
2., és ritmikai (rím, strófa) aspektusban - a költészet linearitásában.



· Mindkét vonatkozásban az időhöz való megtorpanó viszony Pilinszky
költészetének legfőbb jellemzője, Levegőtlenül kristálytiszták, minden za
varó szimbolizmustól mentesek a képei, melyek egyszerű, álló, főleg termé
szeti jelenségeket tükröznek, a bizonytalanság remegtető egyszeriségében.
Csillagok, fák, kövek - térbeli képek, és nem időbeli hasonlatok népesítik
be költeményeit: az egyetlen pillantással átfogható látványt. Ahol mozgás,
ott a mozgással érzékeltetett, ezzel megelevenített megtorpanás. megmere
vedés:

mint ágaskodó, riadt csorda
ha pusztulásba kergetik
fenyegetőn utadat állták
visszahőkölt érzékeid

(Piéta)

Igazán jellemző képei ezek: "megáll a kockacsendben" - "mint vetí
tett kép hunyorog" (kísérteties állókép, mélyén a feszültség nyughatatlan
ságával, a megfékezett mozgással).

A vers ritmikai váza, rímrendszere még merevebb, kristályszerűbb.

Szimmetrikus, szígorúan szabályos: mintha a költő védekezésül verssorokból
építene magának bonthatatlan rácsot ; mintha óriási külső nyomás segitené
krtstályosodáshoz a magát szívesen élettelenre maszkírozó, robbanás, szét
húzás ellen feszülő energiát. Csaknem csupa végletesen egyszerű, négysoros
strófa, kereszt, néhol páros rímekkel, ötöd, ötödfeles jambusokban, melyek
mégsem az emelkedés-lejtés hullámzásával, hanem inkább a hangsúlyos
vers ereszkedő lejtésével szólanak. Ha megkíséreljük a magyaros versforma
szempontjából elemezni verseit, feltűnő, hogy az egymásra következő so
rokban még a szavak hossza is megegyezik; a sorközépí cezúra, mely más
költőknél. változó elhelyezkedésével általában fokozza. a feszültséget, itt a
tagoltsaget erősíti, szó, sőt többnyire mondatrész végére esik. Az ereszkedő

lejtést, a semmibe hulló, befejezett sorok szuggesztíóját gyakran a sor hang
zásképlete, az egyre mélyülő magánhangzók lépcsősora is fokozza ("S ő har
madnap feltámadott"). Igen-igen ritka, ünnepi pillanat ebben a költészetben
az enjambement, vagy a strófaszerkezet kitágítása, a nem négy, hanem öt
soron átívelő versmondat:

Saját végeddel kérdelek:
a gőggel égő évek,
az olthatdtlan büszkeség,
ha végül úgyse véd meg,
az egész életünk mit ér?

Ez a monoton szerkezet egyszerre kelti a kopogo egyhangúságnak, re
zignációnak és a visszatérés bíztonságának, a megnyugtató egyhangúság
nak a képzetét. Biztonságot azokban a versekben, melyek a rettenetről. a
magányról szólnak, a kozmikus magányról. vagy a másképpen szörnyűről,

az ember általokozottról ; a rémület villámcsapásáról. mely szívmegállító
iszonyatként regisztrálja a világot:

egyetlen óriás ütés
a hold. Halálos csönd a magja.

A rémület vagy elnémít, vagy sikolyban tör fel - más, szabadabb for
mában azonnal oldódni kezd a szorongás. Ilyen intenzitással csak e mímlkrí
merev, önmagával is ellentétes formában egzisztálhat: a nem-zeneien ze
neiben, melynek jellemzésekor óhatatlanul Adrian Leverkühnre, Thomatt
Mann Faustus regényének hősére kell gondolnunk. E jelképes alak zené
jének apokaliptikus szorongását, mely akár ebben a költészetben a forma
merev, önmagával is ellentétes formában egzisztálhat: a nem-zeneien ze
ugyanennek már megtapasztalt élménye, a "minden megtörténhet" rettenete.
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Önmagát tagadja, és ezzel kihullik az időből ez a monoton ritmika.
anorganikus forma, mert álló lényegével a költészet lineáris zeneisége ellen
szegül: a ritmusnak és a rímnek a folyamatosságban megelevenedő szabad
ságát gátolja. Pilinszky költészetének formaelemel mindúntalan visszacsu
kódnak önmagukba: kataton sztereotipiák szeritják a leglázasabb látomáso
kat, az esengő vágy, a rejtőző gyöngédség lüktetését.

Pilinszky világában ~ a kor pszihológiai poklában ~ a szabadságnak a
szorongás az ellentéte. A szabadság hiánya kárhoztatja mozdulatlanságra, a
szorongás bénítja merevvé tagjait ~ ez a merevség emel, "zökkent ki" az
időből ~ de ez teremti meg a költészetnek időtlenségében is a míndenkori
jelennel egyidejű azonosságát.

Der7wvitsról szólva Fülep Lajos írt nemrégiben a művészet egziszten
ciális jelentőségéről. Pilinszky verseiben ez a szubjektíven egzisztenciális
fontosság, a "végső és az első" életlehetőség ragadja meg az olvasót. A szo
rongás a világhoz való menekülésre, az itt és mostba való teljes beolvadásra
késztet. A költő annyira sem szabad, hogy magát kivülről nézze; a világ,
mint önmagával egyértékű evidencia líraiságának részévé lesz: egyedül ezzel
az evidenciával védi és bizonyítja létezését. Talán ez az, amiért egyszerre
szép és igaz ~. mondhatnók: hiteles ~ Pilinszky János költészete.

Helye? Útja? Lehetőségei? Mindez külön téma, mely részben még a jövő

titka, részben pedig sokoldalúbb kérdéseket vet fel a tanulmány kereteinél.
Néhány verse tökéletes; a csillagok felé is hiteles híradás századunkról.

SIMON EMIL VERSEI

FÉLTÉS
Oda ne menj: hegyek bomlanak,
amott a víz duzzad [enekedoe,
más tájon a házi-tűz vadult el.
Birkóznak a világ dolgai.
Se kő, se vas nem bírja: megolvad.
Embert öl az ember - s megmarad.

V[ZCSEPP ESTE

Ujjadon a vízcsepp: kis remekmű,

~zobrászok örök álma.
Tartsd a fénybe: örömtől remegve
szűr elébed szelíd színeket.
Ejtsd g földre: koppanva törik szét.

Igy tartja fenn ujjad sorsomat.

Este, mikor elmegy a vonat,
percekig az elhagyott sinek
két ága, mint két kar fojtogat.
Nincs indulás, újabb érkezés,
csak a messzi pálya tág tere.
19y döbbenthet egyszer majd hiányom,
s hűvös lesz, mint ősszel a hegyen.

JÓZANUL
Halálom nem szenzáció.
Kihullok a megszokás köréből,

mint lemezből szegecs.
Napokig még felidéz a tányér,
heverón a megfáradt rugó.
Nem lesz éjjel, nappal, s meglepő:

nem kíséri árnyék a halottat.

Boldog, aki józanul kiszámít,
s tudja, mit kell elvégeznie!
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